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 Wij, de omwonenden van de basisschool de Schakel, willen lang|. èleze.weg- r.tz e j
 t F Véù-â' kel en tevens Bfad
 bede|ingen tétten over de |euwbou|lnnnen van de basisschool b
 enkele voor ons bel|grijke uitg|gsp|ten in relatie tot de bouw wepzgèxçmlçzç-.p|y|d. -C-:e --
 zijn reeds door ons verwoord tijdens de informatie bijee|omst van lt jtmi j.l..
 Tijdens de bijee|omst van 17 jtmi 2009 is door mevrouw Smit, algemeen directelzr PCO, de
 laatste stand van zaken betreffende de nieuwbouw plannen van de basisschool weergegeven.
 Deze willen wij samenvaûen in een aantal ptmten:
 1. de voorkemslocatie van de PCO voor de nieuwe school is bij de lçlwlising van de
 Brethouwersàaat en de Pastoriesà|t.
 2. het nieuwe gebouw zal, naast de f'liknctie van school, ook gebruild worden voor
 buitenschoolse activiteiten.
 3. er bestaat nog geen zekerheid over de bestemming van de rest van het terrein. Wel is
 de kans groot dat hier woningen enlof commerciële rtzùllten geplaatst zullen worden.
 4. er is tijdens de bijee|omst aan ons, de omwonende, gevraagd om in te stemmen met
 de nieuwe locatie van de school (-llullt 1).
 U zult begrijpen dat in het licht van de onvoldoende door de gemeente uitgewerke
 r|dvoo-aarden of plnnnen voor het gehele terrein, wij onmogelijk bmnen instemmen met
 maar een deel van het bouwplan, te weten de voorgestelde locatie van de nieuwe school.
 Voordat wij een weloverwogen beslissing knlnnen nemen willen wij graag de plnnnen voor het
 gehele terrein beldjken met de daarbij behorende stedenbouw|dige r|dvoorwaarden.
 Wij willen u de voor ons bel|grijke uitgangsp|ten in relatie tot de bou|lnnnen hier
 sckiRelijk weergeven, deze lijst is niet limitatief'.
 1. Het is van belang dat wij zo veel mogelijk vrij zicht blijven houden uit onze woningen. Wij
 hechten zeer aan het huidige vrije uitzicht.
 2. Er dient een goede en veilige verkeersdoorstroming gewaarborgd te worden in de van
 lûerslzms|aat en de Brethouwerstraat. Dit behelst zowel de verkeersbewegingen (auto, fiets,
 vodg|gers) als de prkeermomenten en de p|keerbelasting op deze straten. In de huidige
 simatie is de verkeersdoorsîoming in de van Iûersllmsîaat al beperld door de scherpe bocht
 aan het einde van de weg en de doorloop naar de smalle Fabiushof. Danrnaast wordt nu al
 door het afzetten van school|nderen vaak geparkeerd langs de van lûersllmskaat hetgeen
 stelselmatig zorgt voor verkeersstagnatie. Wij stellen voor dat de van Iûersllmstraat voor het
 toekomstige schoolverkeer wijgehouden wordt. Wij vragen dat u dit uitg|gsp|t
 verdiscontee| in de keuzen van de ingangen en parkeergelege|eden van het schoolgebouw
 en deze rliet plaatst aan de van lûersllms|aat.
 3. Wij |llen dat er voldoende veilige speelgelege|eid voor de kinderen van verschillende
 leeRijdscategorieën uit de bulzrt aanwezig blijft. Wij constateren dat er in onze buurt



 momenteel geen echte veilige speelmimte is voor de ldnderen en dat de huidige indeling van
 het terrein, schoolplein nnnex grasveld, hierin momenteel in beperlde mate voorziet.
 4. Wij vragen ook de ptmten 2 en 3 te betrelcken op eventuele activiteiten in het schoolgebouw
 buiten de gangbare schooltijden.
 Tot slot willen wij u nog enkele vragen voorleggen die tijdens de bijee|omst van 17 jtmi
 door mevrouw Smit en de aanwezige gemeente|ction|is niet naar tevrede|eid
 beantwoord konden worden:
 1. is er een wijziging van het bestemmingspl| noodz|elijk voor het realiseren van de
 bouw van de nieuwe school en evenmele woningen?
 2. is in het gepresenteerde tijdpad een dergelijke |jziging opgenomen? Gesteld werd dat
 de bouw van de nieuwe school in febnzari 2010 zal beginnen.
 3. wat is de wettelijke bouwafst|d die gehouden moet worden van de begraafplaats?
 Wij, omwonenden, menen u zo ons standptmt en uitg|gsp|ten voldoende kenbaar gemaalût
 te hebben. Wij hebben altijd met plezier in de nabijheid van De Schakel gewoond en willen
 benadnlkken dat wij consîudief met zowel PCO als de gemeente in gesprek willen blijven
 om zo in de toekomst plezierig te blijven wonen.
 Uiteram'd zijn wij, indien gewenst, bereid een mondelinge toelichting te geven op deze brief.
 In afwachting op uw reactie verblijven wij.
 Hoogachtend, namens de omwonenden van basisschool de Schakel,
 Fnm. Baars .
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 Vml Itters|straat 14
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